



























































































































































































































































































































































































































































































































































































	تراجم المؤلفين التونسيين
	الجزء الخامس
	حرف النون
	575 - النابلسي (كان حيا-1277 هـ) (1860 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	576 - ابن ناجي (760 - 839 هـ) (1359 - 1435 م)
	تآليفه كثيرة منها
	المصادر والمراجع

	577 - النجار ( ... -1373 هـ) ( ... -1953 م) بلحسن ابن الشيخ محمد بن عثمان النجار،
	المرجع

	578 - النجار (1255 - 1331 هـ) (1839 - 1913 م) محمد بن عثمان بن محمد النجار،
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	579 - ابن النحوي (434 - 513 هـ) (1042 - 1119 م)
	أدبه
	المصادر والمراجع

	580 - النخلي (1285 - 1342 هـ) (1867 - 1924 م)
	المراجع

	581 - ابن نخيل ( ... -618 هـ) ( ... -1222 م)
	المصادر والمراجع

	582 - ابن نصيب ( ... -1316 هـ) ( ... -1897 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	583 - النعجة ( ... -نحو 300 هـ) ( ... -913 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	584 - النفزاوي (نحو 785 - نحو 850 هـ) (1383 - 1446 م) عبد الله بن أحمد بن قاسم بن مناد النفزاوي القيرواني الفقيه،
	مؤلفاته
	المصدر

	585 - النفزاوي (من رجال القرن-8 هـ) (14 م) محمد بن عمر النفزاوي عاش في دولة السلطان أبي فارس عبد
	المراجع

	النفزي-ابن هريرة 586 - النفطي ( ... -610 هـ) ( ... -1214 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	587 - نقرة ( ... -1110 هـ) ( ... -1689 م)
	مؤلفاته
	المصدر

	588 - النهشلي ( ... -405 هـ) ( ... -1014 م)
	المراجع

	589 - النوري (1053 - 1118 هـ) (1644 - 1706 م)
	مؤلفاته
	أ-القراءات
	ب-الفقه
	ج-الأدعية
	د-التوحيد
	هـ-الفلك
	و-الفهارس والإجازات

	المصادر والمراجع

	590 - النيال ( ... -1388 هـ) ( ... -1968 م)
	من آثاره

	591 - النيفر (1236 - 1290 هـ) (1820 - 1873 م) صالح بن أحمد بن قاسم بن محمد بن أبي النور النيفر،
	مؤلفاته
	المراجع

	592 - النيفر ( ... -1332 هـ) ( ... -1913 م) علي بن الشيخ صالح بن أحمد النيفر،
	المراجع

	593 - النيفر (1306 - 1394 هـ) (1887 - 1974 م) محمد البشير ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد بن أحمد النيفر،
	مؤلفاته
	المراجع

	594 - النيفر (1222 - 1277 هـ) (1807 - 1860 م) محمد بن أحمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن أبي النور بن
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	595 - النيفر (1276 - 1330 هـ) (1860 - 1912 م) محمد ابن الشيخ محمد الطيب ابن الشيخ محمد
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	596 - النيفر (1299 - 1356 هـ) (1883 - 1938 م) محمد الصادق ابن الشيخ محمد الطاهر بن محمود ابن الشيخ
	مؤلفاته
	المراجع

	597 - النيفر (1247 - 1345 هـ) (1831 - 1927 م) محمد الطيب ابن الشيخ محمد
	تآليفه
	المراجع


	حرف الهاء
	598 - الهادفي ( ... -1100 هـ) ( ... -1689 م)
	مؤلفاته
	المرجع

	599 - ابن هادية ( ... -1397 هـ) ( ... -1977 م)
	مؤلفاته

	600 - الهاروشي (1091 - 1175 هـ) (1680 - 1761 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	601 - ابن هارون (603 - 702 هـ) (1207 - 1302 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	602 - ابن هارون الكناني (690 - 760 هـ) (1291 - 1359 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	603 - الهدة ( ... -1248 هـ) ( ... -1832 م) حسن بن محمد بن حسين بن عبد الرزاق الهدة،
	تآليفه
	المصدر والمرجع

	604 - الهدة ( ... -1197 هـ) ( ... -1782 م) محمد ابن الشيخ حسن ابن الشيخ عبد الرزاق الهدة،
	تآليفه
	المصادر والمراجع

	605 - الهذلي (428 - 519 هـ) (1037 - 1126 م)
	المصادر والمراجع

	606 - ابن هريرة ( ... -كان حيا 698 هـ) ( ... -1289 م)
	المصدر

	607 - ابن هشام الخضراوي (575 - 646 هـ) (1179 - 1248 م)
	تآليفه
	المصادر والمراجع

	608 - الهمذاني ( ... -186 هـ) ( ... -802 م)
	المصادر والمراجع

	609 - الهواري (584 - 664 هـ) (1189 - 1265 م) علي بن عمر بن محمد بن أبي القاسم الهواري التونسي،
	مؤلفاته
	المراجع

	610 - الهواري (668 - ... هـ) (1270 - ... م) علي بن يونس بن عبد الله الهواري أبو الحسن،
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع


	حرف الواو
	611 - الوادي آشي (673 - 749 هـ) (1274 - 1338 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	612 - الوانوغي (759 - 819 هـ) (1357 - 1416 م) محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر الوانوغي
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	613 - الوانوغي ( ... -كان حيا بعد 803 هـ) ( ... -1401 م) عيسى الوانوغي التوزري،
	المصادر والمراجع

	614 - الورتتاني (1303 - 1392 هـ) (1889 - 1972 م)
	آثاره
	المرجع

	615 - الورتتاني (1292 - 1369 هـ) (1875 - 1950 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	616 - الوراق (292 - 362 هـ) (905 - 973 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	617 - الورداني (1278 - 1333 هـ) (1861 - 1905 م) علي بن سالم الورداني،
	المراجع

	618 - الورداني ( ... -كان حيا 1360 هـ) ( ... -1941 م) محمد ابن الحاج حسين منصور الورداني،
	المرجع

	619 - الورغي (حوالى سنة 1125 - 1190 هـ) (1713 - 1776 م)
	آثاره
	المصادر والمراجع

	620 - ابن الوزان ( ... -346 هـ) ( ... -957 م)
	المصادر والمراجع

	621 - الوزير (1330 - 1403 هـ) (1912 - 1983 م)
	مؤلفاته

	622 - الوزير السراج (نحو 1070 - 1149 هـ) (1659 - 1736 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	623 - الوسياني ( ... -القرن 6 هـ) ( ... -12 م)
	تآليفة
	المصادر والمراجع

	624 - ابن الوكيل ( ... -1175 هـ) ( ... -1762 م)
	المصدر


	حرف الياء
	625 - ابن يالوشة (1260 - 1314 هـ) (1844 - 1894 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	626 - ابن يملول ( ... -من رجال القرن 3 هـ) ( ... -9 م)
	المصادر

	627 - ابن يونس ( ... -451 هـ) ( ... -1059 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	628 - الينونشي ( ... -501 هـ) ( ... -1107 م)
	المصدر

	629 - ابن يوسف (1274 - 1358 هـ) (1863 - 1939 م)
	مؤلفاته
	المرجع


	خاتمة الكتاب
	المستدرك
	مستدرك الجزء الأول
	مستدرك الجزء الثاني
	مستدرك الجزء الثالث
	مستدرك الجزء الرابع

	الملحق
	حرف الألف
	630 - الأصرم ( ... -حوالى 1172 هـ) ( ... -1756 م)
	المصادر والمراجع


	حرف الباء
	631 - البارودي ( ... -1216 هـ) ( ... -1801 م)
	المصدر


	حرف التاء
	632 - التركي (1328 - 1397 هـ) (1910 - 1977 م)
	المرجع

	633 - التلاتلي (1288 - 1370 هـ) (1871 - 1950 م)
	المرجع

	634 - التميمي ( ... -363 هـ) ( ... -974 م)
	مؤلفاته
	المصادر والمراجع

	635 - التميمي التونسي ( ... -1286 هـ) ( ... -1869 م)
	من آثاره
	المراجع

	636 - التونسي ( ... -كان حيا سنة 1190 هـ) ( ... -1776 م)
	من آثاره
	المصادر والمراجع

	637 - التنبكتي ( ... -كان حيا سنة 1248 هـ) ( ... -1832 م)
	المراجع


	حرف الجيم
	638 - الجباري (نحو 1329 - 1361 هـ) (1911 - 1942 م)
	المراجع

	639 - الجربي (من رجال القرن العاشر) ( ... -16 م)
	مؤلفاته
	المصدر


	حرف الحاء
	640 - ابن حمود الصدفي (210 - 299 هـ) (825 - 912 م)
	المصادر والمراجع


	حرف الخاء
	641 - خريف (1335 - 1403 هـ) (1917 - 1983 م)
	مؤلفاته المطبوعة
	آثاره المخطوطة
	المراجع

	642 - ابن الخوجة (1310 - 1402 هـ) (1892 - 1982 م)
	أثره
	المرجع

	643 - خير الله (1307 - 1392 هـ) (1892 - 1972 م)
	آثاره
	المرجع

	644 - الخيراني ( ... -1307 هـ) ( ... -1890 م)
	المراجع


	حرف الدال
	645 - داود (1318 - 1397 هـ) (1901 - 1977 م)
	المرجع


	حرف الراء
	646 - ابن راشد الرعيني (128 - 183 هـ) (746 - 799 م)
	المصادر والمراجع

	647 - الرصاع ( ... -1149 هـ) ( ... -1736 م)
	المرجع

	648 - بورقعة (1323 - 1403 هـ) (1904 - 1982 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	649 - الرهوني ( ... -739 هـ) ( ... -1338 م)
	المرجع


	حرف الزاي
	650 - زكرياء ( ... -كان حيا 1331 هـ) ( ... -1913 م)
	651 - الزمرلي (1325 - 1403 هـ) (1907 - 1983 م)
	مؤلفاته
	المراجع

	652 - الزواري ( ... -بعد 1187 هـ) ( ... -1773 م)
	مؤلفاته
	المرجع


	حرف السين
	653 - السلاوي (614 - كان حيا 684 هـ) (1217 - 1285 م)
	المصدر

	654 - ابن السماط (613 - 690 هـ) (1216 - 1291 م)
	المصادر والمراجع

	655 - السماوي (نحو 1320 - 1373 هـ) (1902 - 1952 م)
	آثاره

	656 - السوسي ( ... -من رجال القرن 12 هـ) ( ... -18 م)
	657 - سومر ( ... -كان حيا 1350 هـ) ( ... -1930 م)
	له عدة مؤلفات مدرسية منها
	المرجع


	حرف الشين
	658 - ابن شعبان (1309 - نحو 1370 هـ) (1891 - 1950 م)
	آثاره
	المرجع


	حرف الصاد
	659 - الصفائحي ( ... كان حيا بعد 1337 هـ) ( ... 1918 م)
	من آثاره

	660 - صفر (1320 - 1362 هـ) (1903 - 1942 م)
	مؤلفاته
	المرجع


	حرف العين
	661 - ابن عبد الباري ( ... -كان حيا سنة 1343 هـ) ( ... 1924 م)
	662 - العذاري (1190 - 1282 هـ) (1774 - 1864 م)
	المراجع

	663 - ابن أبي عصفور ( ... -269 هـ) ( ... -883 م)
	تآليفه
	المصادر والمراجع

	664 - ابن عياد (1322 - 1393 هـ) (1904 - 1973 م)
	المرجع


	حرف الغين
	665 - ابن غانم (128 - 190 هـ) (745 - 806 م)
	المصادر والمراجع

	666 - الغماري (643 - 724 هـ) (1245 - 1325 م)
	المصدر


	حرف الفاء
	667 - ابن فروخ (115 - 175 هـ) (733 - 792 م)
	من آثاره
	المصادر والمراجع


	حرف الكاف
	668 - كرباكة (1319 - 1363 هـ) (1901 - 1944 م)
	المراجع


	حرف الميم
	669 - المدني (1263 - 1313 هـ) (1847 - 1895 م)
	من آثاره
	المراجع

	670 - المزيو (1274 - 1369 هـ) (1858 - 1949 م)
	المرجع



	الفهرس



